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 ػلن اجرواع الرنظينادج : اللجنح االهرحانيح                                                                                                         امل
االهرحاى  درجح السؼي اسن الطالة خ

 النهائي
الدرجح 

 النهائيح 
 الدرجح النهائيح  درجح الدور الثاني

كرا رقوا كراتح رقوا
 تح

 كراتح رقوا كراتح  رقوا كراتح  رقوا

         ارتغ وػشروى 12 هادي ناجً أثٌر 
         اثناى وػشروى 11 صالح جواد احمد 
         ارتغ وػشروى 12 حمادي محمد حسن احمد 
         احدي وػشروى 12 حنون حٌاوي احمد 
         اثناى وػشروى 11 كاظم جواد صبٌح احمد 
         اثناى وػشروى 11 هالل عباس احمد 
         مثاى وػشروى 18 كاظم عذاب احمد 
         سد وػشروى 16 جخٌم مٌري اخالص 
         ثالثىى 00 حسن صفاء ازل 
         ثالز وػشروى 10 كاظم جواد اسراء 
         مخسح ػشر 25 سعٌد رشٌد إسراء 
         ارتغ وػشروى 12 الحسٌن عبد علً عبد إسراء 
         مثاى وػشروى 18 جواد محمد اسراء 
         ذسغ وػشروى 19 ٌوسف ٌعقوب اسراء 
         ارتغ وػشروى 12 حسٌن كاظم اسماء 
         اثناى وػشروى 11 هادي الزهرة عبد افراح 
         ثالز وػشروى 10 محمود عوض أفراح 
         ارتغ وػشروى 12 شاهٌن علٌوي آمال 
         احدي وػشروى 12 الرضا عبد االمٌر عبد انوار 
         احدي وػشروى 12 خضر االمٌر عبد اٌمان 
         ثالز وػشروى 10 راضً لٌلو إٌهاب 
         سد وػشروى 16 جبار محمود اٌهاب 
         ثالز وػشروى 10 عبد الكرٌم عبد باسم 
         ثالز ػشر 20 نعمة هادي بتول 
         ثالز وثالثىى 00 عباس كرٌم تمارا 
         مخس وػشروى 15 حسن محمد جاسم 
         احدي وثالثىى 02 سلطان حسون جعفر 

  
         سد وػشروى 16 كاطع مجٌد حسن 
         سد وػشروى 16 الزهرة عبد علً حسٌن 
         ارتغ وػشروى 12 كاظم علً حسٌن 
         ارتغ وػشروى 12 زغٌر محمد حسٌن 
         مخس وػشروى 15 جابر الكاظم عبد حلٌم 
         مخس وػشروى 15 علً جبار حنٌن 
         سد وػشروى 16 مهدي حسٌن حنٌن 
         مخس وػشروى 15 جبار عادل حنٌن 
         ارتغ وػشروى 12 كاظم جواد حوراء 



         سد وػشروى 16 طالب خضٌر حوراء 
         سد وػشروى 26 خلف صبر حوراء 
         مخس وػشروى 15 ثمار قاسم حوراء 
         سد وػشروى 16 حسٌن ناصر حوراء 
         مخس وػشروى 15 طعمة نعمة حوراء 
         ارتغ وػشروى 12  ساجت احمد حٌدر 
         ػشروى 10  جاسم هاتف حٌدر 
         سد وػشروى 16 سوادي فٌصل حٌدر 
         ػشروى 10  الجلٌل عبد نجاح حٌدر 
         احدي وػشروى 12  كطوف ٌوسف حٌدر 
         ػشروى 10  حسٌن نور خالد 
         ذسغ وػشروى 19  هادي حسٌن دعاء 
         ثالز وػشروى 10 صاحب فؤاد دعاء 
         ارتغ وػشروى 12  سنٌبمح رحٌم دعاء 
         اثناى وػشروى 11 عبٌد رزاق دالل 
         ارتغ وػشروى 12 اسماعٌل كاظم دموع 
         مخس وػشروى 15 عبد لطٌف رجاء 

  
         ثالز وػشروى 10 شطب رزاق رشاد 
         ثالز وػشروى 10 علً عبد عباس رضا 
         اثناى وػشروى 11 عمران عدنان رضا 
         ارتغ وػشروى 12 صالح لٌث رغد 
         مخس وػشروى 15 الزهرة عبد سالم رندا 
         ارتغ وػشروى 12 علوان حسون رواء 
         ارتغ وػشروى 12 الحسٌن عبد رعد رواء 
         ثالز وػشروى 10 حسن حمزة رٌام 
         اثناى وػشروى 11 طعمة سلٌم رٌام 
         ثالز وػشروى 10 مصخً حاتم رٌمان 
         ثالز وػشروى 10 خزعل علً زمرد 
         ثالز وػشروى 10 حسٌن طارش زمن 
         ارتغ وػشروى 12 عباس حسٌن زهراء 
         ػشروى 10 كاظم علً زهراء 
         مخس وػشروى 15 رشٌد علً عبد العابدٌن زٌن 
         سد وػشروى 16 عباس حمٌد زٌنب 
         اثناى وػشروى 11 عزٌز زمان زٌنب 
         ثالثىى فقط 00 محمد عنون زٌنب 
         مخس وػشروى 15 هاشم حسن زٌنة 
         ثالثىى 00 جودة هادي زٌنة 
         احدي وػشروى 12 كاظم جواد سارة 
         سثغ وػشروى 17 حمزة صباح سارة 
         ارتغ وػشروى 12 غضبان عباس سارة 
         مثاى وػشروى 18 شنشول كاظم سارة 
         ػشرج  20 عبد برزان سجاد 
         مخس وػشروى 15 عاٌش صالح سجى 



         مخس وػشروى 15 طراد صالح سحر 
          - حسٌن قاسم سرى 

  
         مخس وػشروى 15   محمد حٌدر سعد 
         ثالثىى 00 محمود علً سماهر 
         ػشروى 10 عبد جفات سٌف 
         وثالثىى اثناى 01 ناهً كاظم شهالء 
         ػشروى فقط 10 كاظم رسول شٌماء 
         سد وػشروى 16 جاسم كاظم صائب 
         وػشروىمخس  15 حبٌب رحٌم ضمٌاء 
         اثناى وػشروى 11 جاسم علً ضً 
         سد وػشروى 16 دخن صباح ضٌاء 
         سد وػشروى 16 كرٌم محمد طارق 
         ارتغ وػشروى 12 ضاٌع جمٌل عباس 
         سد وػشروى 16 مطشر علً هللا عبد 
         ذسغ وػشروى 19 كاظم حسٌن عذراء 
         مخس وػشروى 15 سلطان كرٌم عذراء 
         ػشروى 10 مغٌدر مجنون عذراء 
         سد وػشروى 16 حسٌن كاظم الدٌن عز 
         ارتغ وػشروى 12 راجً عمران عالء 
         مخس وػشروى 15 راهً جمٌل علً 
         ارتغ وػشروى 12 ناهً حسن علً 
         سد فقط 6 عبد رابح علً 
         ػشروى 10 هانً رحٌم علً 
         ػشروى 10 حسٌن رزاق علً 
         ػشروى 10 عبدالهادي الصاحب عبد علً 
         ثالز وػشروى 10 الحمزة عبد العزٌز عبد علً 
         اثني ػشر 21 شاكر عدنان علً 
         ػشروى 10 فارس حسن علٌاء 
         اثناى وػشروى 11 سوادي عبٌد نزار علٌاء 
         مخس وػشروى 15 حمود عباس مله عماد 

  
          -  عاٌد حٌدر فاطمة 
         سد وػشروى 16 عاشور علً فاطمة 
         مخس وػشروى 15 جابر ماجد فاطمة 
         احدي وػشروى 12 حبٌب ٌحٌى فاطمة 
         ػشرج فقط 20 غانم هشام فؤاد 
         مخس وػشروى 15 ناظم جعفر كرار 
         مخس وػشروى 15 أكتاب حمٌد كرار 
         سد وػشروى 16 جبار رزاق كرار 
         مخس وػشروى 15 صالح طالب لٌث 
         سد وػشروى 16 حسن عباس لٌث 
         اثناى وػشروى 11 غازي رزاق لٌلى 
         سد وػشروى 16 انًگ اسماعٌل محمد 



         ػشروى 10 عبد ثامر محمد 
         سرح ػشر 26 حسون جودة محمد 
         ارتغ وػشروى 12 خضٌر سلمان محمد 
         ثالز وػشروى 10 سعٌد شخٌط محمد 
         اثناى وػشروى 11 سلمان عزٌز محمد 
         اثناى وػشروى 11 سلمان عزٌز محمد 
         ػشروى 10 عودة عبد كرٌم محمد 
         ارتغ وػشروى 12 مجٌد عامر مخلد 
         ثالز وػشروى 10 الكاظم عبد سالم مروة 
         ػشرج 20 جاسم حمزة مرٌم 
         ثالز وػشروى 10 كاظم جالل مصطفى 
         ػشروى 10 سنٌد حمٌد مصطفى 
         ثالز وػشروى 10 مسٌر خضٌر مصطفى 
         ػشروى 10  مطر علً مصطفى 
         ارتغ وػشروى 12 كوان حمزة منار 
         اثناى وػشروى 11 حسٌن ناصر منتظر 
         اثني ػشر 21 مروان علً موج 
         ذسغ وػشروى 19 ابراهٌم خلٌل مٌثم 

  
         سثغ وػشروى 17 كاظم جمهور ناصر 
         احدي وػشروى 12 غازي راضً ناصر 
         ػشروى 10 العباس عبد عالوي نبأ 
         اثناى وػشروى 11 ٌاسٌن شرٌف نجالء 
          - جبر عبد كرٌم ندى 
         ارتغ وػشروى 12 كاظم فؤاد نرٌمان 
         سد وػشروى 16 عباس صالح نسرٌن 
         ارتغ وػشروى 12 ذر أبا أسعد نور 
         ثالز وػشروى 10 عبد رافد الهدى نور 
         سرح ػشر 26 محمد رائد نور 
         مخسح ػشر 25 زٌد عبد محمد نور 
         سثغ وػشروى 17 رجانس هالل نورة 
         ارتغ وػشروى 12 جودة محسن هانً 
         ػشروى 10 زغٌر احمد هبة 
         سثغ وػشروى 17 جبر سالم هبة 
         مخس وػشروى 15 عمران عادل هبة 
         ارتغ وػشروى 12 خلٌل الجبار عبد هدى 
         ػشروى 10 محمد علً هدى 
         سد وػشروى 16 هادي علً هدٌل 
         ثالز وػشروى 10 علً عباس هند 
         سد وػشروى 16 حمزة برزان هٌام 
         سرح ػشر 26 جمٌل عادل وسن 
         سثغ وػشروى 17 شعالن عٌدان وفاء 
         سثغ وػشروى 17 خضٌر كرٌم ولٌد 
         ػشروى 10  هنٌن  عمران وهاب 



          - اٌمان وحٌد شنان  
         مخس وػشروى 15 محمد رافع عبد المجٌد  
          - مصطفى هاشم جاسم  
          - دعاء مهدي علً  
         ػشروى 10 محمد جفات عبد  

 

 رئيس القسن : م.د.ػالء جىاد كاظن                                                                                        حامت راشد هدرس املادج : 


